
PAUTES PER AL CONTROL D’ESFINTERS 

L'adquisició del control d'esfínters depèn de diversos factors individuals, diferents 

en cada xiquet/a. La retenció nocturna de l'orina s’adquireix  més tard, ja que es  

necessita certes habilitats evolutives per a despertar-se a la nit al sentir que la seua 

bufeta està plena. Convé no perdre de vista que el control de l'orina requereix una 

sèrie d'habilitats que s’adquireixen de forma seqüencial, com la consciència de la 

necessitat de fer pis, l'inici voluntari de la micció, la inhibició de la micció i el seu 

retard, i la inhibició de la micció automàtica durant el son. 

L'evolució del control de l'esfínter anal es produeix de la mateixa manera que el 

control de la micció; potser l'única diferència és que s’aconsegueix un poc abans. 

Convé tindre present que cada xiquet és diferent en l'adquisició d'habilitats. L'única 

dada important que ens pot servir de referència és que el control d'esfínters sol 

començar a aprendre's entorn dels dos anys i la majoria dels xiquets controlen 

perfectament els seus esfínters cap als quatre anys i mig (control diürn i nocturn) .  

Decidir el moment en què el xicotet ha d'abandonar el bolquer i passar a usar el 

vàter és una qüestió que tendeix a provocar un alt grau d'angoixa en la majoria dels 

pares. Que no s'estenga el pànic: en situacions normals tots els xiquets acaben 

aprenent. Alguns ho fan abans que altres, com també n'hi ha que gategen i caminen 

abans o es mostren més disposats a arreplegar els seus joguets. 

Només uns pares amb una actitud severa o ofensiva, que abusen del càstig, poden 

amenaçar l'autoestima del xiquet, que es veurà mesurat i valorat en funció de si 

aconsegueix usar el vàter o no. Estes formes d'actuar són ineficaces per a qualsevol 

aprenentatge. Hem d'oblidar-nos de dir frases com: "Eres un gorrino" o "no veuràs 

la tele en un mes si tornes a fer-te pis". 

SENYALS QUE DÓNA EL XIQUET  

Si els següents punts es compleixen, es pot començar l'educació del control 

d'ambdós esfínters: Li disgusta estar mullat i avisa o busca a l'adult perquè li canvie 

el bolquer; inclús arriba a expressar o assenyalar d'alguna manera que té ganes 

d'orinar o defecar; Li molesta l'ús del bolquer i a vegades intenta llevar-se'l; 

interromp l'activitat que està fent i es para o es retira mentre fa pis o defeca en el 

seu bolquer; sap desvestir-se -sobre tot abaixar-se el pantaló i la roba interior- i 

col·labora en la tasca de vestir-se; protesta perquè vol fer coses per si mateix; Va 

ràpidament al bany, assentar-se sense perdre l'equilibri en l'orinal i alçar-se sense 

ajuda; Roman diverses hores sec; les deposicions diàries disminueixen a una o dos 

com a màxim.  

Totes estes premisses són necessàries per a iniciar el control d'esfínters. Si no es 

donen, caldrà esperar amb paciència fins que ocórreguen i apareguen indicadors 



d'un major control. Com ja s'ha mencionat, cada xiquet evoluciona a un ritme 

distint.  

LES SENYALS QUE ES PODEN PROVOCAR  

També podem estimular l'aparició dels senyals amb determinades accions:  

Ensenyar al xiquet les distintes parts del cos i remarcar en les que tenen a veure 

amb l'eliminació d'excrements: que sàpiga per on ixen els excrements i l'orina. 

Convé acompanyar-nos al bany: augmentarà la seua eficàcia si acompanya al 

progenitor del mateix sexe. Cal aprofitar l'hora del bany i demanar-li que diga el 

nom de cada part del cos mentres s'ensabona; Repetir-li termes relacionats amb el 

vàter i fomentar el coneixement del vocabulari; no importa que el cridem vàter, pipí 

o popó, mentres el xiquet sàpia de què estem parlant; Si no pareix entendre ordes 

senzilles, hem d'ensenyar-li els noms dels objectes associats al bany -paper higiènic, 

orinal, raspall de dents, pinta, tovalla, gel- abans d'intentar l'educació de l'ús del 

vàter; Discriminar i identificar la sensació que net equival a agradable i brut a 

desagradable passa per deixar-li notar l'incòmode del bolquer mullat. "Mamá, tinc 

pis" o "papá, tinc caca" són frases amb què els xiquets comencen a donar pistes 

sobre el control que van adquirint. Si el vostre fill és dels que ho demana abans 

haver-li retirat el bolquer, li acompanyarem al vàter. No desaprofiteu l'oportunitat 

que us brinda! 

Alguns xiquets desenvolupen pors relacionats amb el vàter i és important que els 

superen abans de començar el control d'esfínters. No podem pretendre que el 

xiquet es mantinga assentat i relaxat en un lloc pel qual pensa que es va a colar o 

del que creu que pot eixir un monstre. En estos casos cal començar per l'orinal, 

facilitar-li que estire la cadena sense obligar-li que ho faça, que observe el bolquer 

brut i ho tire al fem, etcètera. Els pares poden deixar que el xiquet practique 

assentant-se en l'orinal i en la tassa de l'excusat durant breus períodes de temps, 

inclús que associe la visita al bany amb activitats plaents, com llegir un conte. En 

principi es farà només perquè es familiaritze amb eixos objectes -no perquè els done 

ús- i comprove que no es cau dins o desapareix. Açò evitarà pors posteriors.  

L'ACTITUD DELS PARES  

En algunes ocasions el xicotet pot estar preparat, però els pares no. Este procés pot 

resultar estressant i convé que els progenitors avaluen prèviament com van a 

afrontar-ho, perquè l'èxit té molt a veure amb l'actitud dels pares. El més encertat 

és respectar les normes que resumim a continuació:  

-Tindre paciència: el xiquet està iniciant un aprenentatge complex que requerix la 

coordinació de moltes capacitats.  



-Davant dels fracassos, la resposta dels pares serà el més neutra possible, sense 

enfadar-se. Sol ser prou amb una frase del tipus: "Ve a l'habitació, agafa roba seca i 

canviat". Al contrari, procurarem reforçar qualsevol èxit relacionat amb el control 

d'esfínters.  

- Abandonem els reganys, els reprotxes i les comparacions amb altres xiquets. 

APRENDRE A CONTROLAR ELS ESFÍNTERS  

El mètode que presentem requerix temps per a assolir els objectius i un poc de 

preparació. Per a començar a posar-ho en pràctica convé esperar al cap de setmana, 

un pont o unes vacacions. Una vegada avaluats els criteris o senyals que ens 

indiquen que podem començar a ensenyar-li a despedir-se del bolquer i utilitzar el 

vàter, triem el dia per a començar. El dia assenyalat convé que no siga molt 

complicat a casa i no coincidisca amb situacions que puguen estressar el xiquet. Si 

ambdós pares treballen, ho deixarem per al dissabte, per ser un dia lliure 

d'obligacions laborals per a la família. Li diem al xicotet que eixe dia tindrà una 

sorpresa, perquè aprendrà a utilitzar el vàter com la gent major.  

Material: Necessitem un orinal còmode, que s'assentix bé en el sòl. El xiquet/a 

ajudarà a triar-ho o ha decorar-lo. Pot personalitzar-ho amb un adhesiu que ho 

identifique com quelcom seu. Ha de saber com pujar-se i abaixar-se la roba; un 

pantaló o falda amb elàstic, sense botons, li facilitarà la tasca. Convé que les robes 

interiors siguen grans perquè puga posar-se-les i llevarse-les amb facilitat. Durant 

eixe dia buscarem un lloc per a l'orinal en el bany i permetrem al xiquet que jugue 

amb ell perquè es familiaritze amb el nou objecte; pot valdre's d'un nino, assentar-lo 

i jugar amb ell. 

Començament: La primera vegada li animarem que se sent en l'orinal, aplaudint el 

seu equilibri i el fet de que siga capaç d'abaixar-se i pujar-se la roba. Si notem una 

certa resistència, li podem permetre que se sent vestit i romanga un temps, i li 

avancem que, a partir de l'endemà, començarà a usar-ho a estones per a aprendre. 

Estes assentadetes no passaran de tres minuts: no tenen per objectiu que orine o 

defeque, encara que es familiaritze amb la situació per a evitar pors posteriors. No 

s'ha d'obligar al xicotet a abandonar activitats en què estiga concentrat. Si és 

convenient procurar que els intervals siguen regulars. 

Estiguem atents: si observem que el xiquet sol fer deposicions a una determinada 

hora, si han passat un parell d'hores o tres des de l'última micció, si acaba d'alçar-se 

de la migidada, si al matí s’alsa sec, augmentaran les possibilitats que es produïsca 

un buidatge en l'orinal. No hem d'obsessionar-nos de preguntar-li cada poc de 

temps si vol anar al bany, ni dedicar més de 10 a 15 minuts en total al dia a què estiga 

assentat. iI hem de comptar amb que hi haurà accidents!  



Per a practicar amb l'orinal li demanem al xiquet que vaja fins on està l'orinal, que 

s'abaixe els pantalons i es sente durant uns minuts; mentrestant pot xarrar amb 

nosaltres, tindre amb ell al seu nino favorit o fullejar un conte. 

No cal allargar el moment; no es tracta d'un joc, simplement ha d'associar el fet 

d'anar al vàter amb quelcom senzill i agradable. D'esta manera evitarem pors o 

ansietats que dificulten el control d'esfínters. Passats eixos minuts, demanem al 

xicotet que mire l'orinal perquè veja si està ple o buit i aprenga a establir la 

diferència. En el cas que l'orinal estiga ple li direm com ho ha fet de bé; en el cas que 

estiga buit li indicarem que es puge la roba i elogiarem que siga capaç de fer-ho, 

afegint que pot utilitzar l'orinal quan tinga ganes d'orinar o defecar. Mantindrem els 

bolquers de la nit i la migdiada fins que apareguen secs durant un període de temps 

prudencial -al menys 15 dies seguits- i les eliminacions en l'orinal o l'excusat siguen la 

tònica predominant durant el dia. Una vegada que es prenga esta decisió, no haurà 

tornada: es mantindrà el xiquet sense bolquers, amb independència del nombre 

d'accidents que es produïsquen.  

Comentaris negatius: En el cas que el xicotet faça comentaris negatius respecte a 

l'ús del vàter o vullga tornar a utilitzar els bolquers, contestarem que no, que ja hem 

parlat d'això, i ens retirarem de la situació per a evitar que insistisca. 

Accidents: Quan el xiquet tinga un accident -i tindrà uns quants-, no li donarem 

importància. Simplement li canviem de roba i li diem que no es preocupe, que tindrà 

altres oportunitats d'utilitzar l'orinal. Això sí, demanem-li que vaja fins a l'orinal des 

del lloc on estava quan va tindre l'accident i que demostre com es baixa els 

pantalons i s'assenta ràpidament. 

 Els reforços: En algun moment del procés d'aprenentatge, el xiquet aconseguirà 

evacuar dins l'orinal. És el nostre objectiu, així que se l'assenyalarem i inclús li 

donarem un premi material pel seu èxit, però només eixa primera vegada. A partir 

d'eixe moment, encara que el reforç ha de fer-se sempre que el xicotet faça les 

seues necessitats en l'orinal, cal limitar-se a dir una frase acompanyada d'algun 

senyal afectuós que reconega els èxits obtinguts: "Qué bé, has anat al bany tu sol” 

És important continuar elogiant els seus progressos, però cada vegada amb menys 

freqüència. Tan important com aplicar el mètode és l'adquisició de responsabilitats. 

Està comprovat que si el xiquet s'encarrega de desvestir-se, posar la roba bruta per 

a llavar, endreçar-se i posar-se mudes netes, millora ostensiblement el procés 

d'aprenentatge. 

 


